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En Nu..

April doet wat hij wil! Afgelopen paasweekend hebben we alle
weersomstandigheden gehad. Een beetje gek toch wel.
Ook corona doet wat hij wil. We ervaren afgelopen weken
regelmatig dat een vaste leerkracht afwezig is door milde klachten
of in afwachting is van een testuitslag of familieleden die ziek zijn.
Heel vervelend en vaak onverwacht.
We doen onze uiterste best om dit tijdig te communiceren.

Kalender- April
vrijdag t/m maandag 2 t/m 5 april Paasweekend
dinsdag en vrijdag 6 en 9 april geen open PBS lessen
dinsdag en woensdag 20-21 april Eindtoets groep 8
maandag 26 april Studiedag - kinderen vrij!
donderdag 29 april Koningsspelen
Meivakantie 3 t/m 14 mei

Nieuwe leerlingen

Julia en Amelie zijn 4 jaar geworden en starten voor het eerst in
groep 1-2. Welkom op de Regenboog!



Algemene informatie

Corona up-date
De afgelopen periode zijn er regelmatig kinderen getest. De
kindertest is gelukkig geen diepe neustest meer. We houden ons nog
steeds goed aan alle maatregelen. Super! Ook bij het hek zien we
dat u op afstand blijft van andere ouders. Fijn!

Enquête voedingsbeleid al 68 reacties!
Ontzettend fijn om zoveel reacties te lezen.
Graag invullen als u dit nog niet heeft gedaan.
Alvast bedankt voor de moeite.

Onderwijs

CITO resultaten
Op dit moment zijn we nog steeds de laatste Cito toetsen aan het invoeren in het
leerlingvolgsysteem. (LOVS)
We hebben helaas vertraging opgelopen doordat kinderen vaker een dag afwezig zijn ivm
de corona maatregelen. We hopen u zo snel mogelijk te informeren over de resultaten.

Cito eindtoets groep 8 20-21 april
Misschien heeft u het omcirkeld op de kalender... 13 en 14 april eindcito groep 8. Dit wordt
een week later. Dit jaar doen we de Cito digitaal en dat kan pas vanaf 19 april. De toets vindt
daarom plaats op 20 en 21 april. Dit heeft verder geen consequenties voor de kinderen of
het VO.

Koningsspelen donderdag 29 april
We hebben besloten de Koningsspelen 2021 te verzetten naar een
donderdag 29 april omdat dan de gymleerkracht Kevin en stagiaires
Floris en Icaac kunnen helpen bij het organiseren van verschillende
workshops voor de groepen. De Koningsspelen vinden gewoon op
school plaats, alleen met de Regenboog kinderen. We maken er een
leuke sportieve dag van!
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BasisBuren Nieuwsflits

Goed onderwijs, goede communicatie

De NieuwsFlits is een interactief magazine voor personeel van BasisBuren maar kan ook
door ouders/verzorgers en andere belangstellenden gevolgd worden. Hieronder vindt u een
archief met de reeds verschenen edities. Klik op de link:

https://basisburen.nl/e-zines/

Vanuit de medezeggenschapsraad
Hoewel wij als ouders in de MR bij het hek veel horen over wat u
bezighoudt, kunt u zaken die u bespreekbaar wilt maken ook bij ons indienen.
Willem-Peter Ridder ( Voorzitter)
Ilona van Blijderveen
Jeffrey Veldboer

We zijn op zoek naar een nieuw ouderlid in de mr. Vindt u het leuk om mee te denken over
beleidszaken in onze school, dan is dit misschien wel iets voor u. Wilt u meer weten, dan
kunt u contact opnemen met één van de huidige leden.

Heeft u vragen, belt/mailt u even.
Heeft u een naar gevoel, een suggestie of een opmerking laat het ons zo snel mogelijk
weten.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Looijenga
06-16407463
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